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> ana marques

Três das equipas da UMinho já
estão a competir nos europeus
universitários. Andebol masculi-
no, futebol 11  e voleibol femini-
no já defendem as cores da aca-
demia minhota nos respectivos
campeonatos que decorrem até
30 de Junho. As três formações
entraram com o pé direito adivi-
nhando-se excelentes prestações
e quem sabe títulos na bagagem.

O 7.º Europeu de andebol está
a decorrer na Polónia, na cidade
de Katowice. Com oito equipas

masculinas em competição, a
equipa da UMinho começou
com um brilharete assumindo-se
desde já como uma forte candi-
data ao título europeu. No pri-
meiro jogo, esmagou os polacos
da Academy of Physical Educa-
tion de Wroclaw, por 38-24. 

No futebol 11, esta é a 10.ª edi-
ção do Europeu tendo este ano
como palco a cidade de Almeria
– Espanha. A equipa da UM,
campeã nacional universitária já
realizou dois jogos, tendo con-
seguido um empate e uma vi-
tória. Na próxima partida a

equipa minhota ira defrontar a
Univ. Nottingham (Inglaterra). 

A cidade de Nicósia, no Chipre
recebe o 12º europeu de volei-
bol. A equipa da UM, campeã
nacional, é a representante por-
tuguesa na competição. Com 12
equipas divididas entre quatro
grupos, as minhotas entraram
nesta fase de grupos com o pé
direito conseguindo uma vitória
clara por 3-0 sobre a Universi-
dade de Tampere (Finlândia). 

A equipa portuguesa irá de-
frontar no próximo jogo a Ber-
gen Student SC(Noruega). 

CAMPEONATOS EUROPEUS 

Equipas da UM entram em grande

DR

Miguel Sarmento foi o MVP na vitória do andebol da UMinho na Polónia
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“Garci Cup” dá vida
a Estarreja até domingo
Andebol Cerca de 2.300 atletas vão participar na competição internacional,
que conta com a presença de duas equipas espanholas
Avelino Conceição

Começa hoje e prolonga-se até
domingo a “IV Edição do Garci
Cup”, torneio de andebol que,
mais uma vez, leva até Estarreja
cerca de 2.300 atletas para par-
ticiparem numa competição
que é uma das maiores que se
disputa na região.

A organização está a cabo do
Estarreja Andebol Clube, que
conta com o apoio da Câmara
Municipal local, da Associação
de Andebol de Aveiro e da Fe-
deração de Andebol de Portu-
gal, para além de ter o apoio de
diversos patrocinadores.

A cerimónia de abertura de-
corre hoje, pelas 21 horas, no
Pavilhão Municipal de Estar-
reja, onde também será feita a
festa de encerramento, no do-
mingo pelas 20 horas, com to-
das as equipas a desfilarem no
rinque estarrejense, altura em
que serão galardoados o me-
lhor jogador, o melhor marca-
dor e o melhor guarda-redes
de cada escalão, tal como as
três melhores equipas.

Cerca de 135 equipas inscri-
tas, distribuídas por sete esca-

lões, vão dar brilho aos 11 pa-
vilhões que vão receber um to-
tal de 380 jogos em quatro
dias. Após abertura oficial, dis-
puta-se o primeiro jogo, com
as campeãs nacionais seniores
do Alavarium a defrontarem a
equipa espanhola do SAR Ba-
lonmano, que, a par do Atlético
de Guardes, dão o cariz de in-
ternacional ao torneio.

No evento haverá ainda es-

paço para um torneio de an-
debol adaptado, iniciativa que
ganhou força depois da de-
monstração feita na edição do
ano passado, assim como um
torneio de andebol de praia,
sendo que, para além dos jo-
gos, os participantes terão di-
versas actividades lúdicas.

Para apadrinhar este grande
evento desportivo que fará de
Estarreja a capital do andebol

no próximo fim-de-semana,
foram convidados quatro no-
mes soantes da modalidade na
região: Diana Roque, Ana Sea-
bra e Cláudia Correia, que se
sagraram campeãs nacionais
de seniores femininos pelo
Alavarium, e João Vilar, o me-
lhor marcador da Artística de
Avan ca, equipa que assegurou
a manutenção na 1.ª Divisão
Nacional masculinos. |

Cláudia Correia é uma das “madrinhas” do “Garci Cup 2013”

ARQUIVO
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Encontro Nacional de Andebol: Benfica vence na Régua
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 26/06/2013

Meio: Notícias de Vila Real Online

URL: http://www.noticiasdevilareal.com/noticias/index.php?action=getDetalhe&id=16168

/

 
| 24-06-2013
 
 O Pavilhão Multiusos Municipal António Saraiva, em Peso da Régua, esteve ao rubro, durante a
disputa da final do Encontro Nacional de Andebol - Infantis Masculinos, que opôs o S. L. Benfica ao
A.A. Águas Santas.
 
 A final foi disputada com talento. Durante os quarenta minutos da partida, os jogadores de ambas as
equipas foram inexcedíveis. A disputa ditou a vitória do S.L. Benfica, por 19-18. A alegria dos jovens
benfiquistas contrastava com a desilusão dos jovens desportistas do A.A. Águas Santas que, apesar da
derrota, mantiveram a dignidade e o desportivismo com que envergam a camisola da sua equipa.
 
 Nuno Gonçalves, Presidente do Município do Peso da Régua, felicitou as vinte e seis equipas
participantes neste Encontro Nacional de Andebol - Infantis Masculinos, sublinhando que o futuro
augura grandes momentos para o andebol nacional.
 
 A Associação Desportiva de Godim ficou classificada em 19.º lugar. O resultado não premiou o
desempenho dos jovens godinenses em campo. Apesar disso, distinguiram-se como anfitriães
exemplares do Encontro Nacional, o que prestigia a história desta Associação.
 
 Numa iniciativa conjunta do Município do Peso da Régua, Federação Portuguesa de Andebol,
Associação de Andebol de Vila Real e da Associação Desportiva de Godim, Peso da Régua recebeu, de
20 a 23 de Junho, o Encontro Nacional de Andebol - Infantis Masculinos.
 
 Uma vez mais, Peso da Régua demonstrou que os equipamentos de que dispõe possibilitam a
realização de provas de diferentes modalidades, com a qualidade exigida.
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> Andebol

> O GAP não entrou bem no jogo, atacando 
mal e revelando uma certa permissividade 
na defesa, em resultado de uma defesa mui-
to estática. Apesar disso, foi comandando 
a partida, mas nos últimos minutos do 1º 
tempo, o Cruz de Malta passou para a frente, 
aproveitando um período de desnorte do 
GAP, chegando ao intervalo a vencer 9-10. 
No segundo tempo os jovens de Portalegre 
entraram com outra atitude, passando 
rapidamente para a frente do marcador e 

ampliando a vantagem, enquanto a equipa 
do Crato revelava muitas dificuldades na 
concretização.

Pelo GAP jogaram e marcaram: Pedro Fru-
tuoso, Rodrigo Pombo, Filipe Trindade (6), 
Nuno Gandum (2), João Mourato (5), Luís 
Mendonça, André Jesus, Rodrigo Bonacho, 
António Dias (4), João Valério (1), Diogo 
Lopes (1), Bruno Campos (5), Diogo Felizardo 
(1) e Paulo Grilo. 

Treinador: André Antunes.•

Campeonato Regional do Alentejo em Iniciados
Ginásio Andebol Portalegre 25 - 17 Cruz de Malta A.C.
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